Calendarul şedintelor Senatului Universităţii din Bucureşti
2022
Nr.
crt.

DATA

ORDINEA DE ZI PROBABILĂ

1

19.01.2022 1. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de
admitere la studiile universitare de licență și master 2022 - 2023.
2. Informare asupra Bugetului provizoriu pe 2022:
- Lista obiectivelor de investiții
- Planul anual al achizițiilor publice.
3. Diverse.

2

16.02.2022

3

16.03.2022 1. Prezentarea și aprobarea Raportului Rectorului pe anul 2021.
2. Aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
3. Diverse.

4

20.04.2022 1. Prezentarea Raportului de autoevaluare în domeniul calității pentru anul
2020-2021.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Grădinii Botanice.
3. Diverse.

5

18.05.2022

1. Aprobarea propunerilor de cifre de școlarizare pentru anul universitar
2022 -2023.
2. Aprobarea Planului Operațional 2022.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Societății
Antreprenoriale Studențești UNIHUB, pentru anul 2021.
4. Diverse.

1. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Comisiei de Etică.
2. Aprobarea Structurii anului universitar 2022 - 2023.
3. Aprobarea Calendarului desfășurării concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs pe durată
determinată și nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar
2021-2022.
4. Aprobarea Comisiilor de concurs, a comisiilor de contestații și a listei
membrilor supleanți pentru concursurile organizate în vederea ocupării
posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs pe durata
determinată și nedeterminată în semestrul al II-lea al anului universitar
2021-2022.
5. Aprobarea componenței comisiilor pentru organizarea examenelor de
finalizare a studiilor
6. Diverse.
6

15.06.2022 1. Informare privind stadiul organizării examenului de Admitere 2022.
2. Aprobarea Comisiilor de organizare a concursului de admitere, pe
facultăți, pentru anul universitar 2022-2023.
3. Aprobarea Comisiei Centrale pentru organizarea și desfășurarea
concursului de admitere 2022, la nivelul Universității din București.
4. Diverse.

OBSERVAȚII

Nr.
crt.

DATA

ORDINEA DE ZI PROBABILĂ

7

20.07.2022 1. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante pe perioadă determinată și nedeterminată și a posturilor de
cercetare vacante pe perioadă determinată, pe semestrul II al anului
universitar 2021-2022.
2. Diverse.

8

21.09.2022 1.
2.
3.
4.

9

19.10.2022 1. Analiza admiterii 2022.
2. Diverse.

10

16.11.2022 1. Validarea rezultatelor alegerilor parțiale în structurile de conducere ale
Universității din București.
2. Informare privind situația Căminelor și Cantinei Universității din
București.
3. Informare privind Premiile Senatului Universității din București și
ceremonia de acordare a acestora din luna decembrie.
4. Diverse.

11

21.12.2022 1. Raport asupra stării patrimoniului UB.
2. Validarea alegerilor studenților reprezentanți în structurile de conducere
ale Universității din București.
3. Anunțarea câștigătorilor Premiilor anuale ale Senatului Universității din
București, pe domenii și pe secțiuni.
4. Aprobarea Calendarului desfășurării concursului pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă determinată și
nedeterminată.
5. Prezentarea și aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2022, ca urmare a semnării noilor contracte instituționale
și complementare.
6. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor
de finalizare a studiilor universitare de licență și master 2022/2023 și a
structurii acestor examene.
7. Diverse

Deschiderea anului universitar.
Informare privind Admiterea 2022, sesiunea de toamnă.
Aprobarea Statelor de funcții.
Diverse.

OBSERVAȚII

